
ELŐTERJESZTÉS 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
a 2021. évi átmeneti gazdálkodás tárgyában 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) tartalmazza a helyi 
önkormányzatok költségvetésének elkészítésével kapcsolatos szabályokat. A hatályos jogszabályok 
alapján a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet 2021. február 15-ig kell a képviselő-testület 
elé terjeszteni. A gazdálkodás folyamatosságát a költségvetés elfogadásáig tartó időszakra is biztosítani 
kell. Erről az Áht 25. § (1)-e az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
„Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem 
fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi 
önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat 
teljesítsék.” 
 
A gazdálkodás szabályozottsága, és folyamatossága érdekében szükséges az átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendelet megalkotása. Ez a rendelet a 2021. évi költségvetés elfogadásáig meghatározza azokat a 
gazdálkodási kereteket, amelyek között az önkormányzat és intézményei a bevételeiket folyamatosan 
beszedik és a szükséges kiadásaikat teljesítik. 

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya az Áht 25. § (2) bekezdése alapján a 2021. évi 
költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
hatálya alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások – az Áht. 25. § (4) bekezdésének megfelelően – 
beépítésre kerülnek a 2021. évi költségvetési rendeletbe. 

 
Fentiek alapján elkészítettük a rendelet-tervezetet, melyet kérem, hogy megtárgyalását követően 
szíveskedjenek elfogadni. 
 
Gárdony, 2020. december 16. 
 
 
 

 Jankovics Zoltánné 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Előzetes hatásvizsgálat 
 

Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásához 

 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a rendelkezik az előzetes hatásvizsgálat 
elvégzéséről, melynek során az alábbiakat kell vizsgálni: 
 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
biztosítja az Önkormányzat és intézményei jogszerű működését és finanszírozását az 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének hatályba lépéséig. 

 
2. Környezeti következmények: a tervezetnek számottevő környezeti hatása nincsen. 
   
3. Egészségügyi következmények: a tervezetnek számottevő egészségügyi hatása nincsen. 

 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A tervezet adminisztratív terheket nem 

keletkeztet. 
 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
25. §-a teszi szükségessé. A jogalkotás elmaradása esetén egyes kifizetések teljesítésére nem lenne 
lehetőség, a gazdálkodás folyamatossága nem lenne biztosított. 

 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Rendes ügymenetben a feltételek önkormányzatunknál biztosítottak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
TERVEZET 

 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

hatáskörében eljáró Polgármesterének 
........./2020. (.........) önkormányzati rendelete 

a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról 
 
 
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  
 
 
 
1. § A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzatára, valamint Gárdony Város 

Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki. 
 
2. § (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a költségvetési szervek 

vezetőit, valamint a polgármestert, hogy a költségvetési szervek, illetve az önkormányzat 
bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és a működési kiadásait – külön eljárás 
nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse. 
 
(2) A jogszabályban elrendelt, a 2020. évben már megkezdett, valamint a működéshez 
elengedhetetlenül szükséges bérintézkedések az önkormányzat és a költségvetési intézmények 
dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók. 
 
(3) Önkormányzati támogatások, segélyek, egyéb szociálpolitikai juttatások az átmeneti 
gazdálkodás ideje alatt időarányosan teljesíthetők. 
 
(4) Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt beruházási, felújítási kiadások csak az alábbi 
esetekben teljesíthetők: 

a) rendeltetésszerű működést, megfelelő színvonalú feladatellátást akadályozó hiba 
javítása, 

b) balesetveszély elhárítása, 
c) előző évben előkészített, megkezdett beruházások, felújítások áthúzódó költségei, 
d) előző évben előkészített, megkezdett pályázatokból eredő kötelezettségek, 
e) működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, 
f) jogszabály előírása, jogerős hatósági döntés 
g) Képviselő-testületi döntés 

 
(5) Az előző év(ek)ről áthúzódó szerződéses kötelezettségekből adódó kifizetések az átmeneti 
időszak alatt teljesíthetők. 
 



3. § A 2021. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket 
és teljesített kiadásokat be kell építeni. 

 
4. § Ez a rendelet 2021. január 1-én lép hatályba, és az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
   Tóth István           Jankovics Zoltánné 

polgármester          jegyző 
          
 
 
 
 
Jelen önkormányzati rendelet 2020. ………………………. napon kihirdetésre került. 
 
 
 
 

Jankovics Zoltánné 
                    jegyző 
          
 


